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ABSTRACT: This paper presents the importance of the scientific
work Ferdinand I, King completing the country – military history in
pictures, by Neculai Moghior și Dana‑Irina Voicu, published in
2011. As stated in the title, the book describes King Ferdinand I,
in various stages of life and activities. The first part presents a brief
but comprehensive history of King Ferdinand I, referring to bio‑
graphical aspects, but also the great events of national history, in
which the king played an important role. The second part shows
images from the life and activity of King Ferdinand I, especial‑
ly aspects from his military activity which defines his personality.
This historical book deserves to be read because it brings to atten‑
tion of the young generation the correct history of the Romanian
people.
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În peisajul științific românesc, a apărut la Editura Militară în anul 2011 o
complexă și completă lucrare despre regele Ferdinand I, rege al României
în perioada 1914–1927. Cum se precizează și în titlu, cartea îl prezintă pe
regele Ferdinand I, în diverse etape ale vieții și activității sale.
De subliniat, încă de la începutul lucrării, caracterizarea pe care Regi‑
na Maria a făcut‑o Regelui: „Ferdinand era până în adâncul firii soldat, el
adora armata, și cel puțin în această privință i se lasă mai multă inițiativă. Cum
el era conștiincios și muncitor, nici cel mai obositor detaliu militar nu izbutea
să‑l plictisească. Pururea tot așa de leal, el era un camarad minunat, foarte iubit
de ofițeri și, în mijlocul lor, regăsea atmosfera familiară vieții lui de altădată”.
Lucrarea este împărțită în două părți distincte, una care face o trecere
în revistă a vieții și activității regelui Ferdinand I, urmat de un rezumat în
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limba engleză și un adevărat album foto (pp. 32–158), care reunește aspec‑
te din viața regelui și, implicit, din istoria noastră de la începutul secolului
al XX‑lea. Fotografiile provin din patrimoniul Muzeului Militar Național,
care poartă numele regelui întregitor.

Foto: Coperta cărții: Neculai Moghior, Dana‑irina Voicu: Ferdinand I, regele întregitor de țară –isto‑
rie militară în imagini, Editura Militară, București, 2011, 158 p

Prima parte a lucrării prezintă o scurtă, dar cuprinzătoare istorie a regelui
Ferdinand I, fiind punctate aspecte biografice, dar și marile evenimente din
istoria națională, în care un rol important l‑a avut regele. Dintre acestea
amintim: reglementarea succesiunii la tron în anul 1881, ascensiunea mili‑
tară a prințului Ferdinand, participarea la intervenția asupra Bulgariei în
cadrul celui de‑al doilea război balcanic, preluarea conducerii statului după
decesul unchiului său regele Carol I, acțiunile din perioada neutralității
României, dar, mai ales, din timpul beligeranței alături de Antanta. La
acestea se adaugă și măsurile luate în anul 1917, anul marilor victorii de
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la Mărăști, Mărășești, Oituz, precum și decizia de ieșire din război, prin
încheierea păcii separate, din mai 1918.
Realizarea României Mari, prin unirea Basarabiei, Bucovinei și Tran‑
silvaniei, este urmată de încoronarea lui Ferdinand și a reginei Maria, ca
și conducători ai tuturor românilor în 15 octombrie 1922, la Alba‑Iulia, în
Catedrala Sfintei Treimi.
În perioada 1922–1927, regele a acordat o atenție aparte punerii în
practică a reformelor promise, care puteau crește nivelul economic și cul‑
tural al românilor, dar și creșterii prestigiului României în străinătate. Un
alt moment important al domniei lui Ferdinand I este reprezentat de criza
dinastică, ca urmare a renunțării la tron a prințului Carol. Ultimii ani din
viață au stat sub semnul bolii de care a suferit, dar și sub semnul demnității
și iubirii de țară, a „sentimentului datoriei de îndeplinit”.
Moartea sa a survenit pe 20 iulie 1927, iar pe placa de marmură a mor‑
mântului său de la Curtea de Arges se regăsesc următoarele date: „Aici
odihnește robul lui Dumnezeu Ferdinand I, regele României, născut la 24 august
1865 la Sigmaringen, răposat la 20 iulie 1927 la castelul Pelișor. Luând cârma
țării la 11 octombrie 1914, a tras sabia la 15 august 1916 pentru dezrobirea româ‑
nilor de peste vechile hotare, înfăptuind întregirea neamului și încoronându‑se
la 15 octombrie 1922 la Alba‑Iulia ca primul rege al tuturor românilor”.
Partea a doua cuprinde, în imagini, viața și activitatea lui Ferdinand I,
elementele de bază fiind reprezentate de aspectele vieții militare, aspect
definitoriu pentru acesta. Un număr mare de fotografii îl reprezintă pe
rege alături de familia sa (pp. 43–49), dar și în diverse ipostaze din timpul
celui de‑al doilea război balcanic (pp. 51–54), precum și din primul răz‑
boi mondial (pp. 59–104). O mare parte din albumul foto este reprezentat
de imagini din timpul vizitelor realizate de familia regală în provinciile
românești, unite cu România, în anul 1918 (pp. 105–131).
Lucrarea prezentată are o bibliografie bine selectată, ce stă la baza
realizării primei părți, bazată pe documente și mărturii din perioada con‑
temporană regelui Ferdinand I, remarcându‑se îmbinarea adecvată între
datele istorice și albumul foto, complet și complex realizat.
În întregul ei, lucrarea pe care o supunem atenției dumneavoastră se
poate constitui într‑un omagiu adus regelui întregitor de țară, Ferdinand I,
care s‑a străduit să fie un bun român. Sunt de salutat astfel de lucrări, care
au rolul de a face cunoscută istoria corectă a neamului românesc, lucru
important pentru toți românii.

